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Holdstart: Ziarles 
Når man ugler Zia og Canonerne på BBO og 
andre steder og skriver om deres 
fortræffeligheder, får man en gang imellem 
lyst til at kopiere dem, og chancen bød sig i 
dette spil fra holdturneringen. 
 
17  7 
N/Ingen    EBT6532 
   B8 
   E32 

 KT9864   52 
   9 
 ED95  642 
 D76  KBT9854

   EDB3 
   KD874 
   KT73 
   - 
Vest Nord Øst Syd 
Ziarles 
 1  3  4ut 
5 !! osv. 
 
slutkontrakt 6  i nord. 
 
Efter 4ut lignede det ikke, at 5  kunne sættes, 
og 6  så ud som et godt offer, der måske 
endda havde vinderchancer, men hvad nu, 
hvis N-S melder 6 !? Syd er åbenlyst kort i 
klør, så han er næppe kort i ruder, og han har 
utvivlsomt kontrol i ruder, som så må være 
K. Uden kontrol i ruder, ville syd formentlig 
melde 4  (Trelde), som det pågældende par 
spiller med. 5  viser vel næsten altid klørfit, 
og så må det angive et godt udspil mod en 
eventuel 6 ! Som det ses, SKAL der faktisk 
ruder ud for at sætte 6 . 
Den opmærksomme læser vil spotte, at jeg 
har pillet lidt ved den aktuelle fordeling, hvor 
der kun var 10 stik i hjerter, fordi nord var 
meget tyndt ude med sin åbning, men så fik 
man da lejlighed til at lege Ziarles i et enkelt 
spil, og hvem vil ikke gerne forsøge at hjælpe 
sin makker  

Motorvejsspillet 
En væltet lastbil blokerede motorvejen på 
vestfyn, og N &  N kom halsende senere end i 
sidste øjeblik, og de lagde hårdt ud med dette 
spil, inden åndedrættet var nede i normal 
rytme  
9  B8752 
N/ØV    E63 
   B6 
   B75 

    KDT3 
 KDBT87   
 K5432  EDT8 
 32  EDT64

   E964 
   9542 
   97 
   K98 
Vest Nord Øst Syd 
NLund Rico Nell Dall 
  1  pas 
1  1  2  tvetydig 3  
4  pas 5  pas 
5  pas 6  pas 
6  ap. 
Udspil E 1370 (soloslem) 
4  kunne være flere ting, måske cue-bid, hvis 
øst har hjerter, eller ruderstøtte. Nell kunne 
ikke melde 4 , der viste hjerterstøtte, men 
måske 4 , men så gode var østs kort heller 
ikke, så hvis vest ikke havde lidt tillæg, var 
5  måske den rette kontrakt, men det havde 
han  

Godt Fixet 
4  var normalspillet N-S, men… 
1  KD5 
N/Ingen   KDBT 
   9862 
   T9 

 B9862   ET43 
   843 
 KT53  B7 
 K864  EDB7

   7 
   E97652 
   ED4 
   532 
Vest Nord Øst Syd 
Frk. Fix Fru And Per              Linger 
  1  2  
D 4  4  ap. 
Ud E trumfet, 2, hvor nord splittede med 
D, og så kom Per da ikke til skade med 
Charles reglen  420. 



Taber på taber 
Det vrimlede vel egentlig ikke med pressespil  
i onsdags, men der var da lidt at skrive om. 
25  B5 
N/ØV     
   DB743 
   KDB862 

 7642   EKT93 
 98542  T7 
 K9  E852 
 T7  E3 

   D8 
   EKDB63 
   T6 
   954 
Vest Nord Øst Syd 
Sanne Gunder Claus Kaj 
 3  3  4  
4  D ap. 
Udspil E fulgt af K. 
Klørskift slog et klørstik løs, men med 
trumfer 2-2 kunne øst trumfe to ruder på 
bordet. 10 stik (790). 
Kommer der tredje runde hjerter uppercuttet 
med B, var Claus klar til at lægge 3!  
Taber på taber! 
 

Flugt 
Det var en god ide at stikke halen mellem 
benene i dette spil. 
15  E9 
S/NS    K97 
   D87 
   ED832 

 6532  KD7 
 ET8  DB65
 E965  KB42
 KB  97 

   BT84 
   432 
   T3 
   T654 
Vest Nord Øst Syd 
 Nell                    NLund 
   pas 
1ut D pas 2  
pas pas D ap. 
Ud 3 til D. 4 til E og mere ruder til B. 

7 til E. Syd trumfede D fulgt af trumf til 
D og E og den simple løsning, på hånden på 

10 og hjerter mod K. 180 
3 par lagde -180, da 2  X ikke sættes. 

Vi slap af krogen efter dette meldeforløb: 
 
Vest Nord Øst Syd 
Leiiise Helle Canon EDB 
   pas 
1  1ut D pas 
pas 2 ! D pas 
2  ap. 
Østs anden dobling er også ”Take-out”, og så 
slap ØV for at lægge de 180  
 

Gal vindretning 
Helle og EDB meldte denne gode slem, men 
medvinden var ikke i ryggen  
 
9  KD98 
N/ØV    KD3 
   EK975 
   B 

 E6432  B 
 854  BT97 
 8  B63 
 T653  KD942

   T75 
   E62 
   DT42 
   E87 
 
Vest Nord Øst syd 
Canon EDB Leiiise Helle 
 1  pas 3  
pas 3  pas 3ut 
pas 4  pas 4  
pas 4ut pas 5  
D 6  ap. 
3  = Invit+ med . Cue-bids og 1430. 
 
Udspil B og trumfning. Anita og Jesper 
sugede også et bær i 6 , der uden ruffen 
kræver sparfarven spillet til en taber (ca. 
51%). 
 
I A rækken har Søren, NLund og Frk. Fix 
vundet de to første kampe, mens Dall 
overraskende har lidt to nederlag, men mon 
ikke der bliver repareret på det?  
 
I B rækken er Torsten eneste hold med to 
sejre. 
Holdturneringen fortsætter de næste onsdage. 
Sidste spilledag før jul er 14. december. 


